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Студијски програм : Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: АКЦИОНАРСТВО И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

Наставник: Гавриловић Милан 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан VII семестар, положен испит Финансијскатржишта,одслушана настава из овог предмета и 

успешно реализоване предиспитне обавезе. 

Циљ предмета:  

Освајање напредних знања о финансијским инструментима (проблеми њихове валоризације), инвестиционим 

стратегијама и тржиштима. 

Исход предмета: 
Након положеног испита студент познаје основне методе вредновања изолованих финансијских инструмената, 

поседује разумевање основних стратегија употребе финансијских инструмената и у стању је да компетентно 

анализира и тумачи узроке промена њихових цена. Структура предмета је прилагођена профилу финансијског 

економисте првог нивоа образовања и корисна је и за економисте чије је усмерење квантитативна финансијска 

анализа. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 

Увод; Ризик и принос инвестиција; Инвестициона вредност и тржишна цена финансијских инструмената; 

Модели валоризације основних инструмената; Вредновање инструмената са фиксним приносом; Вредновање 

инструмената са варијабилним приносом; Модели вредновања опција, Вредновање фјучерса. 

Практична настава: 

Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеној структури предмета. На предавањима се 

објашњавају методологија и концепти по областима, коришћењем примера из праксе кроз дискусију са 

студентима. На вежбама се разјашњавају области са предавања, дискутују примери из праксе и спроводе 

самостална излагања студената. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе:  

Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим 

студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  

поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери из праксе;  (2) као, дискусионе за за 

анализу и дискусију студија случаја из праксе; и  (2) као  презентационе, за  самостална излагања студената; 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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